HET MAD SCIENCE

STEENGOED

KAMP

Het Steengoed-kamp van Mad Science is gewoon een KEI-gaaf zomerkamp. Engineering,
bouwen en andere gave tools worden ingezet om de kinderen uit te dagen. Maak je eigen
bouwsel, werk in groepjes of maak een mega groot project met alle kinderen samen.
Ieder dagkamp heeft zijn eigen thema en activiteiten. De thema’s van het Steengoed kamp zijn:
Variërende Voertuigen, Super Structuren, Ruimte en Feestbeest.

VARIËRENDE VOERTUIGEN
Heb je altijd al een goed idee gehad voor
een ultiem voertuig? Een hovercraft met
een slaapcabine voor op vakantie of
misschien wel je eigen jumbo-jet waarmee
je met je hele familie kan reizen. Vandaag
nemen we verschillende voertuigen onder
de loep. We kijken naar overeenkomsten,
zoeken naar verschillen en gaan natuurlijk
aan de slag met héél veel verschillende
vervoersmiddelen. En je bouwt de Mad
Science Hovercraft voor thuis!

SUPER STRUCTUREN
Bruggen, torens en andere bouwsels
staan vandaag op het programma. Van
Lego maak je een uitdagende toren met
lift en daarna is het tijd voor een stukje
educatie. We leren over verschillende
bruggen en gaan snel aan de slag met
het bouwen ervan. Zelfs de "snacktiviteit"
staat in het teken van bouwen. Kortom,
een goede dag voor de toekomstige
engineers!

RUIMTE
Misschien komt er ooit wel een tijd dat
we nieuwe werelden ontdekken. We
stappen in een raket en landen op een
andere planeet. Laten we dan eerst maar
een ruimtestation bouwen. Wanneer we
daarmee klaar zijn kunnen we gaan
fantaseren over hoe deze nieuwe wereld
eruit kan zien en hoe we er komen. In
ieder geval met een raket, want die gaan
we bouwen én lanceren!

FEESTBEEST
Welke link leg jij tussen bouwen en
feesten? Natuurlijk, we gaan een feestje
bouwen! Welkom op de Mad Science
kermis. We gaan suikerspinnen maken,
bouwen een attractie van Lego en
schieten er op los in de Mad Science
schiettent. Wanneer de kermis op zijn
einde loopt is het tijd voor een heuse
disco! Dus zet je disco-bril maar op en
dans mee.

